Mērsraga MEISTARSACĪKSTES florbolā 3:3.
NOLIKUMS
I. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Popularizēt florbola spēli Mērsraga iedzīvotāju vidū un popularizēt aktīvu brīva laika
pavadīšanu. Noskaidrot Mērsraga spēcīgākos florbola spēlētājus.
II. VADĪBA
Sacensības organizē Mērsraga pagasta pārvalde, reģistrācijas nr. 90009113532,
Tālrunis: 63237700.
Atbildīgais sporta darbinieks - Sporta organizators Ivars Indruškevičs. Telefons 26455993,
e-pasts – ivars.indruskevics@mersrags.lv
Galvenais tiesnesis – Jurģis Upesjozups
Par covid-19 noteikumu ievērošanu atbildīgā persona- Ivars Indruškevičs, Telefons
26455993, e-pasts – ivars.indruskevics@mersrags.lv
III. VIETA UN LAIKS
Sacensības notiek Mērsraga sporta zālē – 10 posmos. Sacensību pirmie pieci posmi notiek no
janvāra līdz maijam. Sacensību noslēguma pieci posmi no augusta līdz decembrim. Jūnijā,
jūlijā sacensībās ir pārtraukums. Katru mēnesi notiek viens posms, kādā no mēneša
piektdienām. Sacensību sākums 17:00.
1.
Posms - 14. janvāris
2.
Posms – 18. februāris
3.
Posms – 11. marts
4.
Posms - 08. aprīlis
5.
Posms – 13. maijs
6.
Posms - 12. augusts
7.
Posms – 09. septembris
8.
Posms – 14.oktobris
9.
Posms – 25. novembris
10.
Posms – 09. decembris
IV. FINANSU NOSACĪJUMI
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā sacensību organizēšanas un apbalvošanas
izdevumus sedz Mērsraga pagasta pārvalde.
V. PIETEIKUMI
Sacensību dalībnieki piesakās sacensību dienā līdz 16:50.
VI. DALĪBNIEKI
Sacensībā atļauts piedalīties jebkuram interesentam. Mērsraga meistarsacīkstes florbolā tiek
uzskatītas par atklātām, un lai tajās piedalītos nav obligāts Talsu novada pieraksts.
6.1. Dalībnieki, apstiprinot savu dalību turnīrā, apņemas pildīt šā Nolikuma prasības
un ievērot godīgas spēles principus, kas nosaka, ka sporta izglītojošajā, organizatoriskajā un
pārvaldības darbā jārūpējas paraolimpisko ideālu un ētikas principu ievērošanu, jācīnās pret
negodīgumu un dopinga lietošanu sportā, kā arī pret fizisku un morālu rupjību.
6.2. Sportistu, skatītāju un citu sporta pasākumu norisē iesaistīto personu pienākums
ir ievērot sporta pasākuma organizatora norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības un
drošības noteikumus, kā arī normatīvos aktus.
6.3. Dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu
veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības
aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi

vecāki (vai personas, kuras realizē aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu/komandu
vadītāji.
6.4. Spēlētājiem var tikt nozīmēta dopinga un narkotisko vielu kontrole. Veicot šādas
kontroles procedūru, spēlētājiem un citiem Čempionāta dalībniekiem jāpakļaujas Latvijas
Antidopinga biroja darbinieku prasībām. Visa informācija atbilstoši Pasaules Antidopinga
kodeksam pieejama Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā: antidopings.gov.lv.
6.5. Sporta pasākuma organizators pasākuma norises vietā un laikā nodrošina
sabiedrisko kārtību, medicīniskās palīdzības pieejamību, higiēnas, ugunsdrošības, drošības
tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu. Dalībniekiem
nepieciešami tīri sporta apavi.
VII. SACENSĪBU NOTEIKUMI
Vienā komandā iespējams pieteikt piecus spēlētājus. Uz laukuma spēlē trīs spēlētāji.
Komandas, kas pieteikušās konkrētā posmā izspēlē savā starpā grupu turnīru. Tālāk pēc grupu
rezultātiem tiek veidotas izslēgšanas spēles. Ja komandas mazāk par 6 tad izslēgšanas spēles
nenotiek. Izslēgšanas spēlēs piedalās labākās 4 komandas, izspēlējot krustu .Zaudētāji spēlē
par trešo vietu, uzvarētāji tiekas finālā. . Ja turnīrā pieteikušās vairāk, kā sešas komandas tiek
veidotas divas grupas. Finālā iekļūst katras grupas divas labākās komandas. Pārējās komandas
sacenšas gandarījuma finālā. Sacensības notiek pēc vispār pieņemtiem florbola noteikumiem,
izņemot vārtsargu, tā vietā tiek vārtos ievietots vārtsarga makets. Spēles laiks atkarīgs no
komandu skaitu. Ja spēle beidzas neizšķirti tiek nozīmēti 3 pēcspēles metieni. Par uzvaru
pamatlaikā komanda saņem 3 punktus, par uzvaru pēcspēles metienos 2 punktus, par
zaudējumu pēcspēles metienos 1 punktu, par zaudējumu 0 punktu. Spēles tiesāšanu veic brīvo
komandu spēlētāji. Jā spēlētājs kādā no posmiem spēlējis, kādā komandā, tad komandas
mainīt sezonas ietvaros vairs nedrīkst. Par uzvaru posmā komanda saņem desmit ieskaites
punktus, par otro vietu 9 punktus un tt. Gada kopvērtējumā ieskaita septiņus labākos posmus
no desmit. Ja punktu summa vienāda, tad skatās visu desmit posmu summu, ja tā vienāda, tad
kurai komandai vairāk aukstākas vietas posmos, ja tie vienādi, tad savstarpējās spēles
posmos, ja tie vienādi, tad vārtu attiecību savstarpējās spēlēs, ja tie vienādi, tad kam vairāk
gūti vārti savstarpējās spēlēs.
VIII. APBALVOŠANA
Pirmās trīs vietas ieguvēju komandas apbalvo ar kausiem, spēlētājus ar medaļām.
Turnīra rezultatīvākie spēlētāji saņems pārsteiguma balvas.

Mērsraga pagasta pārvaldes sporta organizators I.Indruškevičs, 26455993

